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Materiál na rokovanie 

Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Ružinov 

dňa 22. 11. 2016 

 

 

 

 

N á v r h 
 

na vrátenie pozemku registra „C“ parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 163 m² kat. úz. Trnávka, evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta 

SR Bratislavy, zvereného do správy Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94, zo 

dňa 30.09.1991, do priamej správy Hlavného mesta SR Bratislavy.  

 

 

 

 

Predkladateľ:                 Obsah materiálu 

Ing. Dušan Pekár v.r.            1. Návrh uznesenia do MZ 

starosta      2. Dôvodová správa 

       3. Prílohy  

Zodpovedný zástupca starostu:  

MVDr. Mariána Gajdoš v.r. 

zástupca starostu 

 

Prednosta: 

JUDr. Michal Sygút v.r. 

       

        

JUDr. Eva Poprendová 

vedúca odboru právneho 

a správy majetku        

 

Spracovateľ: 

JUDr. Alica Kučerová v.r. 

vedúca referátu správy  

nehnuteľného majetku 

 

 

Bude prerokované: 

V komisii finančnej, podnikateľských 

činností a informatizácie 

 

Bratislava, november 2016 
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Návrh uznesenia  

 

Miestne zastupiteľstvo 

MČ Bratislava – Ružinov 

 

 

A.                                                                s c h v a ľ u j e  

 

 

vrátenie a súhlasí s odňatím pozemku registra „C“  

 parc. č. 14790/2 – zastavané plochy a nádvoria  o výmere 163 m², kat. úz. 

Trnávka,  

evidovaného na LV č. 1, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, zvereného do správy 

Mestskej časti Bratislava – Ružinov Protokolom č. 94 zo dňa 30.09.1991, do priamej správy 

Hlavného mesta SR Bratislavy, 

s následnou zámenou   

časti pozemku registra „C“ 

 parc. č. 14790/2 –  zastavané plochy a nádvoria o výmere 76 m², kat. úz. Trnávka,  

za  

časť pozemku registra „C“ 

 parc. č. 14814/572 –  ostatné plochy o  68 m² + 27 m²,  kat. úz. Trnávka 

evidované na LV č. 4155 vo vlastníctve spoločnosti FINSTAV, spol. s r.o., Bulharská 70, 

Bratislava   

za podmienky vyhotovenia nového geometrického plánu v súlade s prílohou č. 2  stanoviska, 

ktorým bude výmera 76 m², odčlenená z parc. č. 14790/2, kat. úz. Trnávka a výmera   68 m² + 

cca 27 m², odčlenená z parc. č. 14814/572, kat. úz. Trnávka. Časť pozemku cca 27 m², 

odčlenená z parc. č. 14814/572, kat. úz. Trnávka bude slúžiť za účelom vytvorenia chodníka 

pri komunikácii spájajúcej Bulharskú ulicu s pozemkom parc. č. 14814/231 (vlastník SR- 

Slovenský pozemkový fond), na ktorom chodník pokračuje popri Dome kultúry. 

 

B.                                                              o d p o r ú č a 

 

 

Ing. Dušanovi Pekárovi, starostovi MČ oznámiť písomne stanovisko Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava - Ružinov v súlade s prijatým uznesením Miestneho zastupiteľstva 

mestskej časti Bratislava – Ružinov, primátorovi  hlavného mesta SR Bratislavy na žiadosť 

primátora č.j.: MAGS  OMV 32019/2016-355711, zo dňa 12.09.2016 (doručenej MÚ MČ 

Bratislava – Ružinov dňa 26.09.2016) 

  

       T: 24. 11. 2016 
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Dôvodová správa : 

 

Primátor hlavného mesta SR Bratislava listom č. MAGS-OMV-32019/2016-355711  

zo dňa 12.09.2016, ktorý bol doručený Miestnemu úradu m. č. Bratislava – Ružinov 

26.09.2016, požiadal podľa Čl. 84) ods.1 písm. d) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy  

o stanovisko k odňatiu zvereného majetku. Ide o pozemok na Bulharskej ulici,  registra „C“ 

v kat. úz. Trnávka: 

-  parc.č. 14790/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 163 

m², zapísaný v KN na liste vlastníctva č.1, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý bol 

zverený do správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov „Protokolom č. 94/91 o zverení 

obecného majetku a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy mestskej časti 

Bratislava – Ružinov“ zo dňa 30.9.1991, ktorým sa majetok zveril bezodplatne do správy 

dňom 1.10.1991.    

 

Hlavné mesto SR Bratislava odôvodňuje svoju žiadosť tým, že predmetný pozemok potrebuje 

mesto pre plnenie samosprávnych funkcii celomestského charakteru uvedených v Čl. 28 

ods.1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, pretože predmetný pozemok je z časti 

zastavaný chodníkom priľahlým ku komunikácii na ul. Bulharská, ktorá je zaradená do siete 

miestnych komunikácii II. triedy, vo vlastníctve obce – Hlavného mesta SR Bratislavy (podľa 

ust. §3d ods.3  zákona č. 135/1961 Zb. o  pozemných komunikáciách  v znení neskorších 

predpisov). 

 

Starosta mestskej časti Bratislava - Ružinov udelil podľa článku 8 ods.3 Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy  listom č.j.:  Star: NM/CS 6908/2016 zo dňa 25.7.2016  súhlas k zámene 

nehnuteľností pozemkov registra „C“ v kat. úz. Trnávka, a to časť parc. č. 14790/2 o výmere 

cca 90 m²,  vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy, na ktorej sa nachádza vjazd na 

parkovisko a časť parkoviska, za časť pozemku parc. č. 14814/572 o výmere cca 66 m² vo 

vlastníctve spoločnosti FINSTAV, spol. s r.o., Bulharská 70, Bratislava, na ktorej sa nachádza 

časť chodníka komunikácie Bulharská. Zámena bude zrealizovaná v súlade s § 9a ods. 8 

písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako 

prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa.  

 

Pred realizáciou zámeny pozemkov je potrebné uznesenie miestneho zastupiteľstva k odňatiu 

pozemku registra „C“ kat. úz. Trnávka, parc. č. 14790/2, druh pozemku zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 163 m², zo správy Mestskej časti Bratislava - Ružinov.  

 

Pozemok registra „C“ parc. č. 14790/2, o celkovej výmere 163 m², druh pozemku: zastavané 

plochy a nádvoria, je v KN zapísaný na LV č.1, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, 

v správe Mestskej časti Bratislava – Ružinov. Na časti pozemku sa nachádza vjazd na 

parkovisko a časť parkoviska na ul. Bulharská pre Kultúrnym domom súp.č. 4435.  

 

Pre doplnenie uvádzame, že na parc.č. 14814/440,14814/441 a 14790/8 je umiestnená stavba 

súp.č.  4435 – Kultúrny dom, na ul.  Bulharská 60, Bratislava zapísaný v KN na LV č. 1 na 

parc. č. 14790/8,14814/440, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava, ktorý je „Protokolom č. 73 

o zverení obecného majetku  a sním súvisiacich majetkových práv a záväzkov do správy 

Mestskej časti Bratislava- Ružinov“ zo dňa  30.09.1991 zverený do správy Mestskej časti 

Bratislava - Ružinov.   
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Pozemok registra „C“ parc. č. 14814/572, o celkovej výmere 887 m², druh pozemku: ostatné 

plochy, je v KN zapísaný na LV č. 4155, vlastník spoločnosť FINSTAV, spol. s r.o. 

Bulharská 70, Bratislava. Na časti pozemku sa nachádza chodník a na časti pozemku sa 

nachádza parkovisko  na ul. Bulharská pre Kultúrnym domom súp. č. 4435.  

 

Účelom zámeny je majetkovoprávne usporiadanie zamieňaných pozemkov. Výmera 

zamieňaných pozemkov bola spresnená Geometrickým plánom č. 78/2016, na oddelenie 

pozemkov registra „C“ kat. úz. Trnávka parc. č. 14814/803, 14790/12 úradne overeným 

30.8.2016, pod č. 1795/2016. 

 

Stanovisko referátu nájomných bytov, odboru sociálnych vecí Miestneho úradu MČ 

Bratislava - Ružinov (č.j.: BYT/CS 17475/2016/2/VAL, zo dňa 6.10.2016): 

V stanovisku je okrem iného uvedené, že na časti parc. č. 14790/2 sa nachádza parkovisko 

k Domu Kultúry Bulharská. 

 

Stanoviská odborných útvarov Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov z hľadiska 

územného plánu, dopravy a životného prostredia  (č.j.: CS 7402/2016/2/ÚP3 zo dňa 

19.10.2016) 

  

DRUH URBANISTICEJ FUNKCIE: 

Parcely, ktoré sú predmetom navrhovanej zámeny parciel sa nachádzajú v riešenom území 

územného pánu zóny Trnávka stred, ktorý  na území uvedenej zóny nahrádza územný plán 

mesta. Pre pozemky registra „C“ parc. č. 14790/2 a 14814/572, kat. úz. Trnávka platí 

regulácia uvedená pre územno-funkčnú jednotku (blok) – 3/13. V súčasnosti sa spracovávajú 

Zmeny a doplnky 01 k ÚPN-Z Trnávka – stred, ktoré sú zamerané na rozšírenie možností 

funkčného využitia bloku 3/13. 

 

PRÍPUSTNÉ A NEPRÍPUSTNÉ FUNKČNÉ VYUŽITIE: 

Podľa schváleného Územného plánu zóny Trnávka - stred  sú predmetné pozemky súčasťou 

bloku 3/13, pre ktorý platí regulácia uvedená v prílohe č.1. Z prílohy č. 2 „Regulácia funkčno-

prevádzkového využívania a hmotovo - priestorového usporiadania v území“, ktorá je 

súčasťou záväznej časti ÚPN-Z, je  zrejmé, že parcely navrhovanej zámeny sa nachádzajú 

v nezastaviteľnom území pre zachovanie a stabilizáciu plôch peších priestranstiev. 

 

SÚVISIACA PLATNÁ ÚPD: 

Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007 
ZaD 01 – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 31. 03. 2008, 

ZaD 02 – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy, 15. 02. 2011 s účinnosťou od 01. 02. 2012,  

ZaD 03 – Územný plán hl. m. SR Bratislavy (25.- 26. 06. 2014 s  účinnosťou od 15. 08. 2014), 

ZaD 05 – Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy (23. 10. 2014 s účinnosťou od 10. 11. 2014), 

Územný plán zóny Trnávka – stred (schválený dňa 17. 02. 2015). 

    

Stanovisko z hľadiska dopravy: 

Z hľadiska dopravy bol vyslovený súhlas. 

 

Stanovisko z hľadiska  životného prostredia: 

Z hľadiska životného prostredia so zámenou časti pozemku parc. č. 14790/2 v kat. úz. 

Trnávka vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, za časť pozemku parc. č. 14814/572 

v kat. úz. Trnávka (vlastník FINSTAV spol. s. r. o., Bulharská 70, Bratislava)  bol vyslovený 

súhlas.  
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Stanovisko z hľadiska  územného plánu: 

Pozemky v kat. uz. Trnávka registra „C“ t.j. parc. č.  14814/572 (819 m²), 14814/803 (68 m²), 

14790/2 (87 m²),  14790/12 (76 m²), sú v platnom ÚPN-Z Trnávka - stred ako aj 

v pripravovaných Zmenách a doplnkoch 01 ÚPN-Z Trnávka - stred určené ako 

„nezastaviteľné územie pre zachovanie a stabilizáciu plôch peších priestranstiev“. 

Geometrický plán č. 78/2016 priložený k žiadosti o zámenu pozemkov nerieši vytvorenie 

chodníka pri komunikácii spájajúcej Bulharskú ulicu s pozemkom parc. č. 14814/231 

(vlastník Slovenský pozemkový fond), na ktorom chodník pokračuje popri Dome kultúry. 

Záver: 

Navrhovaná zámena je logická, preto súhlasíme s odňatím správy k pozemku registra „C“ 

parc. č. 14790/2, kat. úz. Trnávka, ktoré túto zámenu umožní. V súvislosti s potrebou 

využitia budovy Domu kultúry boli požiadavky mestskej časti na zachovanie verejných 

chodníkov riešené s konateľom FINSTAV, spol. s r.o. na rokovaniach v dňoch 18.05.2016, 

16.08.2016 a 19.09.2016. V písomnom stanovisku z rokovania dňa  19.09.2016 sa konateľ 

FINSTAVU s.r.o. vyjadril, že „je a bude aj v budúcnosti pripravený spolupracovať v danej 

oblasti s MČ Bratislava - Ružinov na základe vzájomnej dohody a rešpektovania záujmov 

oboch strán“. Odporúčame požiadať vlastníka o ďalší  geometrický plán a následne aj posun 

oplotenia v zmysle prílohy č. 2 tak, aby bolo možné predmetný chodník vytvoriť. Spoločnosť 

FINSTAV spol. s r. o. by tak získala 76 m² (parc. č. 14790/12) a hl. mestu SR Bratislave by 

odovzdala 68 m² (parc. č. 14814/803) + cca.27 m²  odčlenených z parcely č. 14814/572. 

Rozdiel cca. 19 m² by bol zrejme predmetom kompenzácie. 

 

Ak starosta mestskej časti neoznámi primátorovi do dvoch mesiacov odo dňa doručenia 

žiadosti o stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo 

s vrátením zvereného majetku súhlasí (čl. 84 ods.3 Štatútu hl. m. SR Bratislavy).  V prípade, 

že miestne zastupiteľstvo mestskej časti nesúhlasí s vrátením zvereného majetku, môže sa 

mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov uzniesť, že zverený 

majetok sa mestskej časti odníma (čl. 84 ods.4 Štatútu hl. m. SR Bratislavy). 

 

Materiál je predložený na prerokovanie do komisie finančnej, podnikateľských činností 

a informatizácie. 

 

Miestna rada MČ Bratislava - Ružinov návrh prerokovala dňa 08.11.2016 ale nezískal 

dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia. 

 

 
Prílohy: 

1. List primátora hlavného mesta SR Bratislavy č. j. MAGS-OMV-32019/2016-355711  zo dňa 

12.09.2016 doručený MÚ MČ BA - Ružinov 26.09.2016  

2. Kópia geometrického plánu č.p.  78/2016 

3. Snímka z mapy s vyznačením záujmových pozemkov v kat. úz. Trnávka 

4. LV č. 1 na parc. č. 14790/2, kat. úz. Trnávka. 

5. LV č. 1 na stavbu súp.č. 4435  na parc.č. 14790/8,14814/440, Kultúny dom  

6. LV č. 4155  na parc. č. 14814/572, kat. úz. Trnávka 

7. Stanovisko Miestneho úradu MČ Bratislava - Ružinov, č.j.: BYT/CS 17475/2016/2/VAL zo dňa 

6.10.2016 

8. Stanovisko MČ Bratislava - Ružinov k odňatiu správy parc. č. 14790/2, k.ú. Trnávka č.j.: 

CS/7402/2016/2/ÚP2 zo dňa 19.10.2016 + Príloha č.1, Príloha č.2 

9. Stanovisko starostu MČ Bratislava- Ružinov k zámene pozemkov list č.j.: Star: NM/CS 

6908/2016 zo dňa 25.07.2016 
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